
      
      

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

* UWAGA: należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie 

kampanii reklamowej na rynku Wielkiej Brytanii, mającej na celu zwiększenie liczby 

przyjazdów do Polski, poprzez dotarcie z przekazem reklamowym w czasie realnym do osób 

poszukujących wyjazdów do krajów europejskich: Czechy, Węgry, Słowacja, Niemcy, Austria, 

Dania, Szwajcaria na portalach związanych z branżą turystyczną i okołoturystyczną, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp: 

 

1) Informuję, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)  

z żadnym z podmiotów, które uczestniczą w postępowaniu. 

 

2) Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 229): 

Nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej / adres podmiotu / REGON  

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a Wykonawcy, którzy należą do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 

oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą 

informację składa każdy z Wykonawców. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. 

 

 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

 
 

………………………......................................................................... 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach  
 rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 
 

 


